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Posudek 

na rigorózní práci Mgr. Lenky Náhlovské 

Trestněprávní aspekty soukromé korupce 

 

I. 

Rigorózní práce o rozsahu 116 stran textu je věnována, jak již uvádí její název, 

problematice soukromé korupce. O aktuálnosti tématu a jeho společenském významu není 

třeba pochybovat. Jedná se o jedno z velmi aktuálních témat trestního práva hmotného, 

trestního práva procesního i kriminologie. Jednání označované jako soukromá korupce může 

být chápáno v užším smyslu – jako korupce páchaná v souvislosti s podnikatelskou činností, 

nebo ve smyslu širším – jako veškeré korupční jednání, které není pácháno v souvislosti s 

výkonem pravomoci orgánů veřejné moci.  

Za cíl své práce autorka označila analýzu české právní úpravy korupčních trestných činů v 

soukromé sféře, na základě které autorka navrhla některé změny právní úpravy, které mohou 

pomoci k lepšímu postihu soukromé korupce v České republice. 

Již úvodu uvádím, že rigorozantce se podařilo vytčeného cíle dosáhnout a předložená 

rigorózní práce má velmi pěknou odbornou i literární úroveň. 

Rigorózní práce byla vypracována na podkladě dostatečného počtu odborných literárních 

pramenů, mezi kterými byly i prameny cizojazyčné, což práci zhodnocuje. Autorka prameny 

dělí do několika skupin na: monografie; učebnice a komentáře; příspěvky ve sbornících; 

odborné články; internetové zdroje; mezinárodní úmluvy; judikatura; ostatní prameny; 

zákony. S použitými prameny pracovala autorka korektně a kreativně. Práce má i ostatní 

vyžadované formální náležitosti, tj. nechybí v práci abstrakt ani seznam klíčových slov, vše 

v českém a anglickém jazyce. Jedinou formální připomínku uplatňuji k umístění Seznamu 

zkratek, který je uveden až v závěru práce na str. 117, kde by jej čtenář patrně ani nehledal 

(správně má být uveden na začátku práce). 

Osnova práce je správní a logická. Autorka práci rozdělila do šesti kapitol, z nichž první je 

označena jako „Úvod“ a poslední, šestá jako „Závěr“. Postupně v práci pojednává o 

pojmoslovných otázkách (pojem korupce, soukromá korupce, kriminologické aspekty, 

negativní důsledky korupce, závazky vyplývající z členství v Organizaci spojených národů, 

Rady Evropy a Evropské unie aj). Následující kapitola rozebírá skupinu vybraných 

korupčních trestných činů (přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství, pletichy 
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v insolvenčním řízení porušování pravidel hospodářské soutěže. Problematika trestní 

odpovědnosti právnických osob za korupční trestnou činnost je rozebrána ve čtvrté kapitole 

práce. Pátá kapitola rozebírá možnosti kontroly korupční kriminality. Kontrola kriminality se 

skládá ze dvou základních prvků, a to represivních a preventivních opatření. Represivní 

opatření kontroly korupce zahrnují sankční politiku nastavenou trestním právem hmotným, i 

trestním právem procesním Preventivní opatření jsou v případě soukromé korupce zejména 

zaměřeny na compliance programy na úrovni jednotlivců, a to také proto, že Česká republika 

nepřijala žádné opatření na celostátní úrovni, které by pomohlo vzorové podnikové 

compliance nastavit. Závěrečná, šestá kapitola sumarizuje poznatky, ke kterým autorka 

dospěla včetně návrhů de lege ferenda. 

 

II.   

Rigorózní práce neobsahuje věcné chyby či nedostatky. 

Juristický rozbor je dostatečně důkladný, odborně správný i obecně srozumitelný. Autorka 

správně a přiměřeně používá judikaturu. 

Ve čtvrté kapitole rigorozantka rozebírá složitou, nejednotně pojímanou a stále 

problematickou otázku trestní odpovědnosti právnických osob. Připomíná aktuální právní stav 

zákona 418/2011 Sb. po novele z roku 2016, který nevylučuje trestní odpovědnost za 

korupční trestné činy i v případech soukromé korupce. V souvislosti s přičitatelností jako 

podmínkou trestní odpovědnosti správně připomíná, že úplatek musí být přijat v rámci vlastní 

podnikatelské činnosti právnické osoby, aby jednání mohlo být právnické osobě přičitatelné.  

V praxi tedy bude nutné důsledně odlišovat případy, kdy úplatek přijme osoba jednající v 

rámci právnické osoby, ovšem daný úplatek nebude přijat pro danou právnickou osobu (nebo 

z něj nebude právnické osobě vyplývat žádný další prospěch), ani nebude mít souvislost s 

podnikatelskou činností právnické osoby. Tato podmínka bude důležitá zejména při zkoumání 

trestní odpovědnosti právnické osoby, jejíž hlavní náplní není podnikatelská činnost (např. 

spolek, církev, nadace apod.). V případě obchodních společností a družstev, u kterých zákon 

zakládá fikci jejich statusu podnikatele, pak přichází v úvahu otázka, jestli je potom nutné 

zkoumat, v rámci jaké činnosti dané společnosti k úplatkářskému jednání došlo, nebo 

vzhledem k této zákonné fikci jsou postižitelná všechna taková jednání. 

Stejně tak by bylo proti smyslu přičitatelnosti trestného činu právnické osoby, kdyby byla 

úplatkářská trestná činnost sice formálně spáchána v rámci činnosti právnické osoby, ovšem 

následky této činnosti by byly v rozporu s jejími zájmy a cílem činnosti. S odkazem na Dědiče 
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uvádí, že sem nepatří ani jednání člena statutárního orgánu, který přijme v rámci činnosti 

právnické osoby úplatek za to, že způsobí, že právnická osoba, v rámci jejíž činnosti jednal, 

nesplní svůj závazek, a v důsledku toho bude muset zaplatit smluvní pokutu. Taková jednání 

jistě nemohou zakládat trestní odpovědnost dotčené právnické osoby. 

S uvedenými názory souhlasím a považuji je za správné. K výkladu obsaženém v rigorózní 

práci doplňuji, že kritiku koncepce přičitatelnosti, o které se autorka také zmiňuje, najde 

vyvrácenou v poslední monografii o trestní odpovědnosti právnických osob, která ovšem 

vyšla až po datu odevzdání rigorózní práce.1 

Pro úplnost třeba uvést, že diplomantka v rámci svých záměrů zdůrazňuje význam aplikace 

zásady subsidiarity trestní represe právě při posuzování korupčních trestných činů v oblasti 

soukromé korupce, což se bude týkat také trestní odpovědnosti právnických osob. 

Pokud jde o náměty ke zdokonalení právní úpravy, považuji je za možné a dostatečně 

odůvodněné.  

 

III. 

Závěrem shrnuji: Rigorózní práce Mgr. Lenky Náhlovské je plně způsobilým podkladem 

pro její ústní obhajobu. Autorka v práci prokázala schopnost na náležité odborné a formální 

úrovni zpracovat odborný text na aktuální a odborně náročné téma. Prokázala v textu, že má 

hlubší odborné znalosti a dokázala posunout současný stav poznání zejména v oblasti 

odpovědnosti právnických osob za tzv. korupční trestné činy. 

Při ústní obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k otázce účinné lítosti za korupční 

trestné činy v souvislosti historické i aktuální. 

 

 

 

 

 

 

V Kerkyře 24. 8. 2019                                                prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 

 

 

                                                 
1 Jelínek, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019. 
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